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Práce Alice Stehlíčkové zkoumá zahraniční politiku KLDR do roku 1994, čímž se velmi vhodně
dostávají do kontextu nejrůznější faktory, které ji ovlivňovaly, zejména je pak zdůrazněn konec
studené války a jeho vliv na chování KLDR v mezinárodních vztazích.
Diplomantka v první části práce prezentuje teoretické nástroje z oblasti teorie mezinárodních
vztahů a uvádí je zároveň s příklady z oblasti vztahů KLDR. Tato část práce je dosti rozsáhlá
v porovnání k druhé, systematicky zpracované části, jež se týká konkrétních vztahů KLDR k pěti
státům (SSSR-RF, ČLR, USA, KR, Japonsko). V této první části zarazí poslední oddíl 1.4.5., který
představuje ve vlastní práci a analýze často užívané prostředky a termíny, ovšem velice stručně
a bez náležitého vysvětlení uvedeného grafu (směr šipek, hranice mezi typy prostředků).
V druhé části se diplomantka za pomoci teoretických nástrojů prezentovaných v první části,
zaměřuje na analýzu zahraniční politiky KLDR vůči konkrétním státům. U prvního státu,
SSSR/RF bohužel diplomantka neuvádí dostatek konkrétních faktů, obdobně postupuje i u
druhého tradičního spojence KLDR – Čínské lidové republiky, kde je ovšem již o něco
konkrétnější, častěji uvádí datace a významné události. Velká část tvrzení, jež diplomantka u
těchto dvou států uvádí, je však časově zařazena jen zhruba, tvrzení o zlepšení nebo zhoršení
vztahů nejsou podloženy doklady např. o zvýšení či snížení obchodní výměny, mezistátních
jednáních apod. Hojné poznámky bohužel diplomantka užívá převážně jen k uvádění zdrojů,
ale nedoplňuje již vysvětlení či další konkrétní informace, kterými by mohla svá někdy
zobecňující tvrzení podložit. Přesnější a méně zobecňující obraz se daří diplomantce podávat
v oddílech věnovaných dalším státům, zřejmě i vhledem k jejich konfliktním vztahům, jež se
dají na základě určitých incidentů lépe sledovat. Celkově práce podává komplexní obraz o
zahraniční politice KLDR ve sledovaném období.
Bibliografie je dostatečná a pečlivě zpracovaná, poznámkový aparát je na bakalářskou práci až
příliš rozsáhlý, přesto však, jak bylo výše řečeno, není využíván dostatečným způsobem. Jazyk
práce sklouzá místy k hovorovému jazyku (str. 30: „KLDR totiž většinou nečeká a chytí se první
příležitosti“).

Práce Alice Stehlíčkové splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji
DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ.
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